
 

 

BRASKEM 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

São Paulo, 27 de fevereiro de 2023 - A Braskem S.A. (“Braskem” ou “Companhia”) (Ticker B3: 

BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) vem comunicar ao mercado em geral que, em 

função de notícia veiculada na mídia a respeito do processo de venda da Braskem e conforme 

comunicados ao mercado divulgados nos dias 07.04.22, 11.04.22, 02.05.22, 09.05.22, 19.05.22, 

18.07.22, 29.07.22, 08.08.22, 29.08.22, 02.09.22 e 11.10.22, não conduz eventuais negociações da 

Novonor e Petrobras (“Acionistas”) para a venda da Companhia, razão pela qual solicitou esclarecimentos 

aos seus Acionistas, que informaram o seguinte: 

(A) Novonor: 

“Prezados,  

Em atendimento ao pedido de esclarecimento abaixo, a Novonor vem, por meio dessa, reiterar 

suas manifestações anteriores referentes ao processo de alienação de sua participação acionária 

na Braskem, ressaltando que, até o presente momento, não houve qualquer evolução vinculante 

e material nas alternativas relacionadas ao referido processo. 

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.” 

 

(B) Petrobras: 

“Com relação ao questionamento, a Petrobras informa que não está conduzindo nenhuma 

estruturação de operação de venda no mercado privado e que não participa das negociações ou 

decisões mencionadas na matéria. 

A Companhia manterá o mercado informado a respeito de eventuais informações relevantes sobre 

o assunto.” 

 

A Braskem informa que seguirá apoiando os Acionistas e manterá o mercado informado sobre 

desdobramentos relevantes, em cumprimento com as legislações aplicáveis. 

 

Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Braskem 

pelo telefone +55 (11) 3576-9531 ou através do e-mail braskem-ri@braskem.com.br . 
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BRASKEM 

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS 

 

Este Comunicado ao Mercado pode conter declarações prospectivas. Essas declarações não se tratam de 

fatos históricos, sendo baseadas na atual visão e estimativas da administração da Companhia quanto a 

futuras circunstâncias econômicas e outras, condições do setor, desempenho e resultados financeiros, do 

evento geológico em Alagoas e procedimentos legais relacionados e da COVID-19 nos negócios, condição 

financeira e resultados operacionais da Companhia. As palavras "prevê", "acredita", "estima", "espera", 

"planeja" e outras expressões similares, quando referentes à Companhia, têm o objetivo de identificar 

declarações prospectivas. Afirmações referentes a possíveis resultados de processos legais e 

administrativos, implementação de estratégias de operações e financiamentos e planos de investimento, 

orientação de operações futuras, bem como fatores ou tendências que afetem a condição financeira, 

liquidez ou resultados operacionais da Companhia são exemplos de declarações prospectivas. Tais 

afirmações refletem as visões atuais da administração da Companhia e estão sujeitas a diversos riscos e 

incertezas, muitos dos  quais estão fora do controle da Companhia. Não há garantia de que os eventos, 

tendências ou resultados esperados vão de fato ocorrer. As declarações são embasadas em várias 

premissas e fatores, incluindo condições gerais econômicas e de mercado, condições da indústria e 

fatores operacionais. Qualquer mudança em tais premissas ou fatores, incluindo o impacto projetado da 

JV e da tecnologia a ser desenvolvida pela mesma, do evento geológico em Alagoas e procedimentos 

legais relacionados e o impacto sem precedentes da pandemia da COVID-19 nos negócios, funcionários, 

prestadores de serviço, acionistas, investidores e demais públicos de relacionamento da Companhia pode 

fazer com que os resultados efetivos sejam significativamente diferentes das expectativas atuais.  

Consulte os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em particular os fatores 

discutidos nas seções para uma discussão completa sobre os riscos e outros fatores que podem impactar 

quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento. Este Comunicado ao Mercado não é uma 

oferta de valores mobiliários para venda no Brasil, quaisquer valores mobiliários não podem ser oferecidos 

ou vendidos no Brasil sem registro ou isenção de registro, qualquer oferta pública de valores mobiliários 

a ser feita no Brasil será elaborado por meio de prospecto que poderá ser obtido na Braskem e que 

conterá informações detalhadas sobre a Braskem e a administração, bem como as demonstrações 

financeiras. 


